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ANUNT  
privind organizarea examenului pentru promovarea in grad profesional imediat  

superior celui detinut 
 
 

In baza prevederilor art. 618 alin. (4) si alin. (22) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Comunei Blajel 

organizeaza in data de 18.01.2022- proba scrisa, examen pentru promovarea in grad 

profesional imediat superior celui detinut, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate. 

Conditiile de desfasurare a examenului de promovare: 

Examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut se va 

desfasura la sediul Primariei Comunei Blajel, str. Tudor Vladimirescu, nr. 70, astfel: 

- proba scrisa: 18.01.2022 ora 10 

- interviul: 20.01.2022 ora 10 

Conditiile de participare la examenul de promovare: 

Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior 

celui detinut, conform prevederilor art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, functionarul public trebuie sa 

indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

- sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care 

promoveaza; 

- sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale 

in ultimii 2 ani de activitate; 



- sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod. 

Functia publica pentru care se organizeaza examenul si compartimentul din care 

face parte sunt: 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
functie 

Categorie  Clasa Grad 
profesional 
detinut 

Compartimentul Gradul 
profesional 
pentru care se 
organizeaza 
examenul 

1 Inspector  Executie  I Asistent  Asistenta sociala, 
autoritate tutelara 

Principal  

2 Inspector 
impozite si 
taxe  

Executie  I Principal  Financiar contabil, 
impozite si taxe, 
resurse umane, arhiva 

Superior  

3 Inspector  
resurse 
umane 

Executie  I Principal  Financiar contabil, 
impozite si taxe, 
resurse umane, arhiva 

Superior  

4 Consilier 
juridic 

Executie  I Principal  Administratie publica 
locala, juridic- 
contencios, stare civila 

Superior  

 

 

Dosarul de examen se depune de catre candidati, la sediul institutiei, in termen de 

20 de zile de la data afisarii anuntului (15.12.2021- 03.01.2022) si trebuie sa contina in 

mod obligatoriu documentele prevazute la art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 

- formularul de inscriere; 

- copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de 

resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se 

promoveaza; 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani de activitate; 



- adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii 

situatiei disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca acestuia 

i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara, care sa nu fi fost radiata; 

Verificarea dosarelor se face in data de 06.01.2022 ora 10 la sediul Primariei 

Comunei Blajel, judetul Sibiu. 

Relatii suplimentare se pot obtine in intervalul orar 09:00-15:00 de luni pana joi, 

iar vinerea 09:00-13:00 la nr. de telefon: 0269/851.101 din cadrul Compartimentului 

Resurse Umane. 

Bibiliografie generala: 

1. Constitutia Romaniei, republicata si completata prin Legea de revizuire a 

Constitutiei Romaniei nr. 429/2003, republicata de Consiliul Legislativ; 

2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor 

formelor de discrimare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si 

barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

Bibiliografie specifica: 

Inspector impozite si taxe: 

1. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare - 

Titlul IX Impozite si taxe locale; 

2. Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare - Titlul IX Impozite si taxe locale; 

 

 

 



Inspector resurse umane: 

1. Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

2. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Hotararea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor; 

Consilier juridic: 

1. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare- 

Titlul III- Dezmembramintele dreptului de proprietate privata si Titlul VI- 

Proprietatea publica; 

2. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vanzarii terenurilor 

agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societatilor ce detin in administrare terenuri proprietate publica si 

privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

Inspector asistenta sociala: 

1. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

3. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 
 

Afisat astazi, 15.12.2021 


